
حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

ّيةالمحور الثالث
ِ
المواطنة الرَّْقم

الدرس األول: المستكشف النشط

قيم نفسك بشفافية )✔ ( فى نهاية الدرس، سأكون قادًرا على أن:

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر أذكر أهمية التكنولوجيا الرَّقْمِيّة.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

أشرح المفاهيم المِفتاحية )حدد مفاهيم(
للمواطنة الرَّقْمِيّة.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

، وأذكــر  الرَّقْمِيّــة "  التكنولوجيــا  أوِضــح معنــى " 
األمثلــة. بعــض 

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر أنواع تكنولوجيا المعلومات الرَّقْمِيّة

أهداف الدرسأهداف الدرس

  لِنتفاعل مًعا
تستفيد بالدنا، من خالل استخدام أبنائها للتكنولوجيا الرَّقْمِيّة في جميع المجاالت.

فما أنواع التكنولوجيا الرَّقْمِيّة المختلفة التي تستخدمها بشكل يومي؟ 
وما أسباب استخدامك لها؟

- ما أهمية استخدام أدوات التكنولوجيا في حياتنا اليومية؟

لِنتعَلم:
    إنَّ الثقافــة الرَّقْمِيـّـة لهــا أهميــة واســعة النطــاق فــي العصــر الحديــث، وهــي الحاجــة لقــراءة 
وكتابــة معلومــات ســمعية وبصريــة، ولهــا القــدرة  علــى اســتخدام إعــالم متعــدد، وإســتيعاب 

المعلومــات التــى يتــم نقلهــا.

    ويعتبــر “وليــام تاينــر“ عالمـًـا فــي مجــال علــوم اإلنســان الثقافيــة، وخبيــرًا تكنولوجيـًـا يَعمــل 
مــع منظمــات مختلفــة تُســاعد األفــراد علــى التواصــل مــع أفــراد، آخريــن أو خدمــات يُمكنهــا 

مســاعدتهم.

    وتُحقق المنظمات ذلك ببناء أدوات رَّقْمِيّة سهلة اإلستخدام وتطبيقات توفر للناس المعلومات 
التــى يحتاجــون إليهــا؛ فــإذا وَجــد أحدهــم مثــاًل صعوبــة فــي دفــع فواتيــره، يمكنــه اســتخدام تطبيــق 

يَحُصل من خالله على مســاعدة من المؤسســة التى يرغب في االســتفادة من خدماتها. 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

  

توجد أنواع مختلفة من التكنولوجيا الرَّقْمِيّة مثل التَعلُم عن بُعد، شبكة
اإلنترنــت، التعليــم الرَّقْمِــي، والتعليــم اإللكترونــى. وقــد أصبحــت المعلومــات اآلن متاحــة 

ــع. ــع بفضــل موقــع بنــك المعرفــة المصــري الرائ للجمي
شاهد مقطع فيديو: عن عمل وليام من خالل الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=o.ue.ttng

مقِصد الدرس

تقوم المنظمة التعليمية، باستخدام التكنولوجيا الرَّقْمِيّة للتالميذ، وذلك عن طريق 
تشجعيهم على استخدامها بطريقة سليمة وآمنة، وتدريبهم على كيفية الوصول 

للمعلومات بطريقة صحيحة من خالل تَعاونَهم مع المعلمين.

المراجعة    

  

 اذكر أنواع مختلفة من أدوات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الحياة اليومية.
 ما دور المنظمات والحكومات في  استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت؛ 

      لمساعدة المجتمعات المحليّة ؟

تقييم ذاتي 

ارجع إلى أهداف الدرس، وقَيّم نفسك بوضع عالمة )✔ ( في المُربع المناسب.

 

مُخترِع الساعة الكهربائية. آن الكسندريان

مُخترِع إشارات المرور. جريت مورجان

مُكتِشف حمض الكبريتيك. جابر ابن حيان

أول مَن كتب عن الطب في العالم. ابن سينا عدن

أول مَن رََسَم خريطة لألرض عام 831م. مأمون الرشيد
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ن أ كــر  تذ

--��يعتبر�وليام�تانير�أحد�علماء�الثقافة�وعلوم�االنسان.

- -  يري�وليام�تانير�أن�مِن�المهم�مساعدة�الناس�علي�التواصل�بعضهم�مع�بعض.

- - �من�أهم�مالحظات�وليام�تانير�تبادل�اآلراء�وتكوين�عالقات�جديدة.

--  من�األفضل�استخدام�اإلنترنت�بطريقة�ايجابية.

--  تُوفِر�المُنظمة�التَعليمية�استخدام�التكنولوجيا�الرقمية�الحديثة�للتالميذ.

--��تُفيد�التكنولوجيا�الجديدة�علي�تشجيع�التالميذ�علي�المذاكرة.

--  يَعمل�وليام�تانير�مع�منظمات�مختلفة�تُساعد�األفراد�علي�التواصل�مع�األخرين.

و

1 اكتب�نبذة�مختصرة�عن�العالم�وليام�تاينر؟

جـجـ  يــرى وليــام تاينــر أن مِــن المهــم مســاعدة النــاس علــي التواصــل بعضهــم مــع بعــض 

ويعمــل وليــام تانيــر مــع منظمــات مختلفــة تُســاعد األفــراد علــي التواُصــل مــع األخريــن، وأن 

المنظمــة التعليميــة توفــر اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة للتالميــذ.

 2 اذكر�بعض�ايجابيات�اإلنترنت؟

11  تَوفير الوقت والجهد.

22  مُتابعة أراء اآلخرين باحترام.

33  يُمكن من خالله رؤية األهل واألصدقاء عن بُعد.
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

الكتاب المدرسيأنشطة   

   المهارات الحياتية
اقرأ، وأجب: 1 نشاط

ــا الوصــول إلــى  يُمكــن للمواقــع اإللكترونيــة، والتطبيقــات التكنولوجيــة أن تُســهل لنــا جميعً
المعلومــات. مــا التطبيقــات التكنولوجيــة والمواقــع اإللكترونيــة التــي تَســتخدمها أنــَت، أو 

ــداك بانتظــام؟  وال
                                   

                                   

مخطط المعرفة
اقرأ، وأكمل: 2 نشاط

 اقرأ األسماء أدناه، ثم ضع االسم المناسب لكل شعار:

)بنك�المعرفة�المصرى – وزارة�السياحة�واآلثار�–�وزارة�الصحة�والسكان�–�وزارة�
التربية�والتعليم�والتعليم�الفنى�–�سكك�حديد�مصر(.
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حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

التفكير الناقد
َفكَّر، وأجب: 3 نشاط

الحظ المواقف التالية، واختر من التمرين رقم 2 المنظمات التي قد تساعد على معرفة 
هذه المعلومات.

11  تحتاج إلى زيارة المكتبات في منطقتك، لكنَك وجدتها مُغلقة، و تَحتاج إلى البحث 
عن 

      كُتب مرجعية.
                                   

22  تُريد أن تعرف موعد اإلمتحانات في مدرستك.
                                   

33  يَحتاج أحد جيرانك إلى المساعدة في حجز تذكرة قطار.
                                   

44  تُريد أسرتك حجز تذاكر لزيارة المُتْحف الوطنّي المصرّي في القاهرة.
                                                                                                                                                                                                               

55  تُريد تسجيل بياناتك، أو بيانات أحد أفراد أسرتك؛ لتتمكنوا من الحصول على لقاح 
      )كوفيد-19(.

                                   

فكِّر و أجب: 4 نشاط
تخيل أنك َستُِجري مُقابلة مع شخص من مجتمعك؛ لِمعرفة المزيد عن مشكلة تؤثر على 

الُسكان في مدينتك، أو الحي الذي تَسكن فيه. خطط للمقابلة.
اختر موضوعًا يهمك:

                                   

                                   

َحدِدْ المعلومات التي تَود معرفتها:
                                   

                                   

أكتب ثالثة أسئلة مفّصلة:
                                   

                                   

الحل المُحتمَل لهذه المشكلة:
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

                                   

أنشطة   سندباد
اختر اإلجابة الصحيحة ممَّا بين الَقوَسين:  1 نشاط

) الكتب�الرَّقْمِيّة�–�وليام�تاينر�–�السبورة�التفاعلية�–�المنظمات�والحكومة
–�أجهزة�الكمبيوتر�(

11  يعتبر                                    عالمًا في مجال علوم اإلنسان الثقافية. 
22  من أدوات تكنولوجيا المعلومات                                    و                                    و                                   .

33  يمكــن لــكلًّ مــن                                            و                                            اســتخدام أدوات تكنولوجيــا 
المعلومــات واإلتصــاالت.

44  من أنواع تكنولوجيا المعلومات الرَّقْمِيّة                                    و                                    .
ضع عالمة ) ✔ ( أمام العبارات الصحيحة، أو عالمة ) ✘ ( أمام 

العبارات الخاطئة:
2 نشاط

)    ( ُّورة التفاعلية فقط.  ب 11  مِن أدوات تكنولوجيا المعلومات السَّ
)    ( 22  يُعتبر العالِم “وليام تاينر“ متخصًصا في مجال علوم اإلنسان الثقافية. 
)    ( ِّصال السريع.  33  تُعتبر أدوات تكنولوجيا المعلومات مهمة لتسهيل عملية االت
)    ( 44  يُمكن حجز تذاكر السفر، بطريقة أسهل، من خالل تكنولوجيا المعلومات الحديثة. 

 )    ( 55  يُعتبر جهاز الكمبيوتر من أهم أدوات تكنولوجيا المعلومات. 
)    ( 66  أصبح اإلنترنت من أهم وأسرع طرق البحث والتواصل مع اآلخرين بسهولة. 
)    ( 77  يجب استخدام اإلنترنت، بطريقة إيجابية فقط. 
)    ( 88  يعتبر بنك المعرفة من أهم المكتبات الرَّقْمِيّة المصرية. 

99  الفكر الجيد الستخدام اإلنترنت يعتبر مرحلًة من أهم مراحل الوصول 
)    (       إلى المعلومات الصحيحة. 
)    ( 1010  يمكن االستفادة من تكنولوجيا المعلومات، بطريقة آمنة. 
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حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

الدرس الثاني:  المواطنة الرقمية

قيم نفسك بشفافية )✔ ( فى نهاية الدرس، سأكون قادًرا على أن:

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

أشرح معنى كوني مواطنًا رقميًا.
) البصمة الرَّقْمِيّة (

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر أناقش المفاهيم األساسية للمواطنة الرقمية.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

أناقش استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت بطريقة أخالقية، ومسئولة، وآمنة.

أهداف الدرسأهداف الدرس

لنتفاعل مًعا:
معظمنا يستخدم التكنولوجيا الرَّقْمِيّة بأدوات مختلفة، فكيف تصبح مواطنًا رَقْميًا؟

وما األدوات المستخدمة في ذلك؟

لنتعَلم:
المواطنة الرقمية:

    هي استخدام التكنولوجيا الرَّقْمِيّة، واالستفادة منها، والقُدرة على استخدامها بطريقة 
آمنة وسهلة، ومن أهميتها ِحماية البصمة الرقمية.

ملحوظة هامة:
11 من أهمية استخدام اإلنترنت التعامل باحترام مع اآلخرين. 

22 يجب استخدام اإلنترنت، بطريقة آمنة ومضمونة.
33 من المهم حماية ووضع كلمة مرور قوية، عند استخدام اإلنترنت.   

البصمة الرقمية: هي تسجيل كل الخُطوات التى تقوم بها عبر اإلنترنت، وذلك ضمن المواقع 
اإللكترونية المستخدمة التي تزورها، وتشاركها مع اآلخرين.
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

ًّا، لديك حقوق ومسئوليات معينة. وبصفتك مواطنًا رقمي

المسئوليات الحقوق
يجب عليك حماية محتويات منشوارتك؛ 

بهدف مشاركته مع اآلخرين أو بيعه.
مِــن الحقــوق الواِجــب اتباعهــا هــي عــدم 

لــك الرَّقْمِيّــة  البصمــة  مَشــاركة 
) كلمة المرور( إذا رفعت Upload مقاطع 

فيديــو يجــب حمايتها ِضد القرَصنة.
َــداول محتــوى بشــكل غير  ) القرصنــة هــي ت

قانونــّي؛ بهــدف مشــاركته أو بيعــه للغير (.

مــن الســلوك اإليجابــي احتــرام تعاملــك مــع 
اآلخريــن فــي اســتعمال اإلنترنــت، مــن االحترام 
مشــاركة أصدقائــك، وأفــراد أســرتك بطريقــة 

حضاريــة.

اســتخدام  فــي  المتاحــة  الحقــوق  مــن 
اإلنترنــت، احتــرام آراء اآلخريــن، ومشــاركة 
أفــراد أســرتك واألصدقــاء، وزمالئــك مقاطع 
التعبيــر  الواجــب  ومــن  وغيرهــا.  الفيديــو 
اآلَخريــن  تعليقــات  وقبــول  جيــد  بشــكل 

باحتــرام.

المهــم اســتخدام اإلنترنــت، بطريقــة مُفيــدة 
ومُثمِــرة.

تأكــد: هــل معلومــات المصــدر آمنــة للعــرض 
والمشــاركة؟

كيفية التأكد مِن المحتوى الذى تتعامل معه.

المعلومــات  مشــاركة  فــي  الحــق  لديــك 
والمــواد الترفيهيــة، والحصــول عليهــا عبــر 
المِلكيّــة  حقــوق  احتــرام  مــع  اإلنترنــت، 
حصلــتَ   التــي  المصــادر  وذِكــر  الفكريّــة، 

المعلومــات. علــى  منهــا 

تأكد من تقييم كيفية استخدامك اإلنترنت.
هل ما تشاهده مفيدًا للوقت؟

هل يجلب لك المعلومات المطلوبة، أم 
مواقع معلوماته غير جيدة؟

هل المحتوى الذي تتعامل معه آمن؟ 
من المهم تحقيق توازن جيد بين استخدام 
اإلنترنت، والتواصل الشخصي مع اآلخرين.

يجب احترام القوانين المتبَعة في   
  استخدام اإلنترنت.
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حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

   مقصد الدرس
تخيل أنك أدَيت أحد األفعال التالية:

لْت إلى طرق لتحقيق التواصل بين أصحاب الهِمم في مجتمعك والمتطَوِعين    توصَّ
     الذين يَرغبون في مساعدتهم على أداء المهاّم اليومية الصعبة.

ــورْت مقاطــع فيديــو لشــرح كيفيــة اســتخدام اإلنترنــت، بطريقــة إيجابيــة، والبُعْــد   صَّ
ــال، عبــر  عــن الســلبيات؟ كيــف يمكنــك مشــاركة هــذه المعلومــات بشــكل مَســئول، وفعّ

اإلنترنــت؟ ناقــش ذلــك مــع أحــد زمالئــك ومعلمتــك فــي الفصــل؟

   المراجعة    
 اذكر الحقوق والمسئوليات الالزمة لتحقيق المواطنة الرقمية؟

ُــرق اســتخدامك ألدوات تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت بطريقــة أخالقيــة،   مــا ط
ومســئولة وآمنــة؟

   تقييم ذاتي 
ارجع إلى أهداف الدرس، وقيّم نفسك بوضع عالمة )✔ ( في المُربع المناسب.

 

 أهداف المواطن الرقمية هي:

11  رفع مستوى األمان اإللكتروني.

22  تَقليل اإلنعكاسات السلبية الستخدام اإلنترنت.

33  نَشر ثقافة حُرية التعبير الملتزِمة باألدب.

44  تَوفير بيئة تواُصل اجتماعي خالية من الُعنف.

 المحور الخاص بالمواطنة الرقمية: 

33  االتصاالت الرقمية.   22  التجارة اإللكترونية.  11  الوصول الرقمي.  

66  القوانين الرقمية. 55  الِلياقة الرقمية.   44  محو األمية الرقمية. 

99  األمن الرقمي. 88  الصحة والَسالمة.  77  الحقوق.   
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

الكتاب المدرسيأنشطة   
الحظ، واكتب: 1 نشاط

ــااًل علــى كيفيــة ممارســة كل  ــّي، وقــدَّم مث ــي، اقــرأ حقــوق المواطــن الرَّقْمِ أكمــل الجــدول التال
حــق منهــا بمســئولية.

مثال على استخدام كل حق بمسئولية الحق

 

 

11  لديك الحق في التفاعُل مع اآلخرين،    
      عبر اإلنترنت.

 

 

22  لديك الحق في جمع المعلومات،  
       والمواد الترفيهية، ونشرها على اإلنترنت.

 

 

33  لديك الحق في استخدام اإلنترنت،  
      عندما تحتاج إلى ذلك، أو ترغب فيه.

َّا يَتعلق بالمواطنة الرَّقْمِيّة، وكيف يُمكِنك مُمَارسة هذا الحق بمسئولية؟ اقترح حقًّا إضافي
                                   

                                   

فكِّر واكتب: 2 نشاط
قدِم مثااًل على كيفية تحقيق كل مما يلي:

11  أْن تَكون مواطنًا رَقْمِيًا صالحًا.
                                   

                                   

22  أْن تترك بَْصمة رَّقْمِيّة إيجابية.
                                   

                                   

33  أْن تُشارك زمالءك وأصدقاءك معلومات منشورة على صفحات اإلنترنت.
                                   

                                   

.Piracy 44  أن تتجنب القرصنة
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حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

   التفكير الناِقد

َفكَّر، وأجب: 3 نشاط

ِّر فيما تعلمته عن المواطنة الرَّقْمِيّة، اقرأ السيناريوهات اآلتية،  فك

واشرح كيف َستَتَصرف في كل منها:

11  قرأَت مُدونَة رَّقْمِيّة تتحدث عن أفضل طعام لوجبة الفَطُور، لكنك ال توافق المدوِن  
رأيه. تودّ كتابة ردّ لمشاركة أفكارك، حول الطعام الذي تعتبره خيارًا صحيحًا أكثر وألذّ         

      للفَطُور. كيف تُعبِر عن رأيك بشكل إيجابّي؟

                                   

                                   

22  الحظَت مؤخرًا أن صديقك مُتصل باإلنترنت، باستمرار، ويبدو قَلِقًا، ومضطربًا، ومتعبًا.       
      مَْن تُخبر عن هذه الحالة؟ وماذا تقول؟

                                   

                                   

                                   

   أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

َفكَّر، وأجب: 4 نشاط

هل تَذكُر موقفًا كنَت فيه أنت، أو أي شخص تَعرِفَه.                                  

ًّا صالحًا، من خالل استخدامك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ مواطنًا رَّقْمِي

ناقِش الموقِف مع معلمك وزمالئك؟
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ن أ كــر  تذ
- - المواطنة الرقمية:

-�هى�استخدام�التكنولوجيا�الرقمية�واالستفادة�منها�،�والقدرة�على�استخدامها�  -  
��بطريقة�آمنة�وسهلة�،�ومن�أهميتها�حماية�البصمة�الرقميّة. ���

- - البصمة الرقمّية:

- هى�تسجيل�كل�الخطوات�التى�تقوم�بها�عبر�اإلنترنت�،�وذلك�ِضمن�المواقع��  -  

��اإللكترونية�المستخَدمة�التى�تَزورها�وتُشاركها�مع�األخرين. ��

- - من المسئوليات:

-�يجب�عليك�ِحماية�محتويات�منشوارتك�بهدف�مشاركته�مع�اآلخرين�أو�بيعه.  -  

- من�السلوك�اإليجابي�احترام�تعاملك�مع�اآلخرين.  -  
- - من الحقوق:

-�من�الحقوق�الواِجب�اتباعها�هى�عدم�مشاركة�البَصمة�الرَقمية�لك.  -  
- يجب�احترام�القوانين�المُتَبَعة�فى�استخدام�اإلنترنت.  -  

و

1 اذكر�المسئوليات�والحقوق�الواجب�اتباعها�اثناء�استخدام�اإلنترنت؟

أجب�بنفسك:

جـجـ  
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حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

أنشطة   سندباد
ضع عالمة )  ( أمام العبارات الصحيحة، أو عالمة )  ( أمام 

العبارات الخاطئة:
1 نشاط

)    ( 11  المواطنة الرَّقْمِيّة هي عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية. 
)    ( 22  البصمة الرَّقْمِيّة تعتبر مهمة جدًّا لوجود معلوماتك، ومعلومات اآلخرين.  
)    ( 33  لكل فرد حقٌّ في حماية معلوماته، ضدّ القرصنة. 
)    ( 44  من إيجابيات اإلنترنت التعامل مع اآلخرين بشكل حضاريٍّ.        
)    ( 55  يجب تحقيق توازن جيد بين استخدام اإلنترنت، والتواصل الشخصي مع اآلخرين. 

اختر اإلجابة الصحيحة ممَّا بَين القوَسين:  2 نشاط

) مشاركة�–�البصمة�الرَّقْمِيّة�–�المواطنة�الرَّقْمِيّة�–�القرصنة (

11                                    المعلومات مسؤلية هامة وفعالة عبر اإلنترنت.
22                                    تشكل بصمتك الرَّقْمِيّة سجاًل لكل ما تفعله.

33  تعتبر                            هي تَداول محتوى بشكل غير قانونى.
44                                    هي القدرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة أخالقية وآمنة.

 العمود )أ( بما يناسبه بالعمود )ب(:
ِ
ل

ِ
ص 3 نشاط

العمود )ب( العمود )أ(

هي القدرة على استخدام التكنولوجيا، بطريقة آمنة.   البصمة الرَّقْمِيّة

. هي مشاركة محتوى غير قانونيٍّ المواطنة الرَّقْمِيّة  

هي تسجيل كل ما تفعله عبر اإلنترنت.   القرصنة
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

ضع رقم العبارة الصحيح، تحت الصورة المناسبة: 4 نشاط

22  الثقافة.  11  التواصل.     
44  القانون. 33  الصحة.      

55  الحقوق، والمسئوليات.

                                 

������� -6

                                 

������� -7

                                 

����� -1

                                 

������� -2

                                 

������ -8
����������

اكتب المصطلح العلمي: 5 نشاط
)                        ( 11  هي تسجيل كل ما نفعله عبر اإلنترنت. 

 )                        ( 22  هي مشاركة محتوى غير قانوني. 
)                        ( 33  هي القدرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة. 
)                        ( 44  نَشر ثقافة حُرية التعبير الملتزمة باألدب. 
)                        ( 55  مَِن األضرار الناتجة منها الفيروسات والبرامج الضارَة. 
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حاسب آليحاسب آليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ي

دائ
البت

ع ا
ابــ

الر
ف 

صــ
ال

الدرس الثالث: اآلثار اإليجابية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

قيم نفسك بشفافية )✔ ( الهدف المراد تحقيقه

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

اشرح كيف يمكن ألدوات تكنولوجيا المعلومات 
ًّا. ًّا وتربوي ًّا وفكري واالتصاالت أن تُساعدني اجتماعي

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

إشرح الجهود التى تَبذلها الحكومة المصريّة لتوفير 
أدوات رَّقْمِيّة آمنة، وموثوقة.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

ما طُرق دَعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
عملية التعلم.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر ناقش أهمية تطبيقات التواصل االجتماعي.

أهداف الدرسأهداف الدرس

  لنتفاعل مًعا

تَلعب تُكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت دورًا مهمًا في حياتنا اليومية. 
هل تعلم أهمية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، واإلتصاالت في حياتك؟

 

    تساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة آمنة. وتقدم خـــدمات مفيدة لألشخاص 

التي تعانى من صعوبة في النطق على التواصل مع اآلخرين، أو تعلم اللغة في المدرسة 

باستخدام الصــــور. وبالنسبة إلى التالميذ الذين ال يُمكنهم مغادرة منزلــــــــهم بسبب مشكالت 

ّية أن تَُوفَِّر لــــهم اإلتـــــــصال الالزم بالمعلمين بـــاإلضافة 
ِ
صحية أو غيرها. يمكن لألجهزة الرَّْقم

إلى المــــواد الالزمة للتعلم، وبذلك يتم الوصول إلى الهدف المطلوب.

لنتعَلــم:
َّــرت الحكومــة المصريــة األدوات والمصــادر الرَّقْمِيـّـة التــى تُســاعدك  فــى عــام 2018 وَف
ــى  ــى الوصــول إل ــا أدى إل ّــة واألنشــطة، مم ــب الرَّقْمِي ـُـع بوقتــك مــن خــالل الكُت ــى التَمت عل
ــا المعلومــات، واســتخدامها بطريقــة  الهــدف المطلــوب، وهــو كيفيــة اســتخدام تكنولوجي

صحيحــة.

     ومُشــاهدة مَقاِطــع الفيديــو، والقنــوات التليفزيونيــة التــي يُقدمهــا خُبــراء فــي المــواد 
التعليميــة؛ ممــا ســاهم التقــدم فــي ســرعة وصــول المــواد الدراســية بســهولة إلــى كافَــة 
المســتويات ومســاعدة التالميــذ التــي تُعانــي مــن بعــض األمــراض. وأصبحــت المعلومــات 
اآلن متاحــة للجميــع، بفضــل موقــع بنــك المَعرِفــة المصــرّي الرائــع. كمــا يُمكــن أن تَكــون 
ــا. ــا علــى مغــادرة منازلن ــر عوامــل غيــر متوقعــة فــي قدرتن ّــة مفيــدة، عندمــا تُؤث األجهــزة الرَّقْمِي
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
دائ

البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

باإلضافــة إلــى تزويــد المواطنيــن المصرييــن بإمكانية الوصول إلــى المواد التعليمية في 
ّيــة، يَعقــد بنــك المعرفــة المصــرى نَــدوات، َعبــر اإلنترنــت للمعلميــن، والتالميــذ 

ِ
المكتبــة الرَّْقم

وأوليــاء األمــور؛ لتوفيــر إرشــادات، ونصائــح، حــول كيفيــة التســجيل فــي الموقــع واســتخدامه. 

مَنصَّات مشاركة مقاطع الفيديو:
ــات مشــاركة مقاطــع الفيديــو؛ لتعلــم أشــياء جديــدة، أو لتعليمهــا،  يمكنــك اســتخدام منَصَّ
علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تُريــد أن تَتَعلــم كيفيــة إعــداد وجبــات ِصحيـّـة، يمكنــك البحــث 
عــن مقطــع فيديــو يظهــر لــك كيفيــة إعدادهــا بالتفصيــل. وإذا كان لديــك مهــارة تَرغــب 
ــات مشــاركة مقاطــع الفيديــو؛  فــي مشــاركتها عبــر اإلنترنــت، يمكنــك اســتخدام إحــدى منَصَّ

لنشــر مقطــع فيديــو مــن إعــدادك.

ــل نشــر أى شــيء عبــر اإلنترنــت.  تذكــر أن تستشــير معلمــك، أو أحــد أفــراد أســرتك قَب
ومــن إيجابيــات اإلنترنــت مشــاركة العديــد مــن مقاطــع الفيديــو، وتنقســم إلــى أنــواع منهــا 
مقاِطــع تُفيــد العمليّــة التعليميّــة، ومقاِطــع تفيــد فــي كيفيــة الوصــول إلــى المعلومــات 
ــرٰى عــن الثقافــة والســياحة والصحــة، ويمكــن عمــل مقاطــع  بطــرق ســريعة، ومقاِطــع أُخ

شــخصية ومشــاركتها.

ومــن أهــم اإليجابيــات توفيــر الوقــت والمجهــود والتواصــل مــع أشــخاص كثيــرة فــي أنحــاء 
العالـَـم، ويجــب التأكــد مــن المواقــع المســتخَدمة فــي جمــع المعلومــات.

التواُصل اإلجتماعي:
يمكنــك التواصــل مــع اآلخريــن، عبــر اإلنترنــت أيًضــا؛ إذ يمكنــك العمــل مــع زمالئــك 
فــي الفصــل بشــكل افتراضــي علــى مشــروع خـــــارج المدرســة، كمـــــا يمكنــك الدردشــة 
ــى مجموعــة،  ــه يمكنــك االنضمــام إلـــــ ــى أن ــو، حت ــات الفيدي ــر محادث ــدقائك، عب ــع أصـــ مــــ
عبــــر اإلنترنــت تشــارك معهــا اإلهتمامــات نفســها، كالرياضــة، واألفــالم، واأللعــاب، مثــل 
َّــر أن تستشــير شــخَصا بالَغــا، قبــل اإلنضمــام إلــى مجموعــة مــا، أو التواصــل  ــطْرَنج. وتَذك الشِّ

ــر اإلنترنــت. مــع شــخص مــا عب
من أهمِّ تطبيقات التواُصل اإلجتماعى هو:

11  الواتساب: هو وسيلة اتصال سريعة بين األشخاص إلرسال الملَفاَت، والصور.
22  الفيسبوك: وهو من إحدى وسائل التواصل اإلجتماعي المنتشرة بين األشخاص.
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33  سكايب: وهو وسيلة حديثة؛ إلجراء المكالمات الشخصية.
44  تويتر: وهو إحدى وسائل تطبيقات التواصل االجتماعّي الحديثة.

ة التواصل االجتماعّي  من تطبيقات االتصاالت الشائعة: تطبيق المراسلة” واتساب”، ومِنَصَّ
وفيسبوك، وتطبيق اإلجتماعات اإلفتراضية” سكايب”.

  مقصد الدرس:
يوجــد العديــد مــن أدوات التكنولوجيــا التــي يمكــن مــن خاللها مشــاركة اآلخريــن، ويوجد العديد 

َّصــات المختلفــة التــي تمكننــا مــن تحميل مقاطع الفيديو إلعطائنــا معلومات عنها. مــن المِن
مــن خــالل اســتخدامك تكنولوجيــا المعلومــات، اذكــر المشــاركات التــى يمكــن أن تفيــد بهــا 
ــات المشــارِكة فــي تَحميــل مَقاطــع الفيديــو؛ إلعطــاء معلومــات  اآلخريــن واشــرح أنــواع المِنَصَّ

عنهــا؟ شــارِك أفــكارك مــَع زمالئــك فــي الفصــل.    

      المراجعة:

  

 ما أَوْجُُه االستفادة من تكنولوجيا المعلومات ألصحاب الهِمَْم؟ ، واذكر األدوات      
      المستخَدمة؟

 ناقِش إيجابيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في الحياة اليومية للتالميذ.

  تقييم ذاتي:

ارجع إلى أهداف الدرس، وقَيّم نفسك بوضع عالمة )✔ ( في المربع المناسب.

 

أن أول مخترِع للشبكة العنكبوتية. تيم برنرز لي

مُخترِع التليفون. الكسندر غراهام بيل

مُخترِع جهاز الكمبيوتر. تشارلز بابيج
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ن أ كــر  تذ

�عام��2018وفرت�الحكومة�المصرية�األدوات�والمصادر�الرقمية�التى�تساعدك�على� 11
������التَمتُع�باستخدام�اإلنترنت.

22 يُقدم�اإلنترنت�َخـــدمات�مُفيدة�لألشخاص�التي�تعاني�من�صعوبة�فى�النطق�على�
������التواصل�مع�اآلخرين�أو�تعلم�اللغة�فــــــى�المدرسة�باستخدام�الصــــور.

33 يُمكنك�إستخدام�مِنصات�مشاركة�مقاطع�الفيديو�لتعلم�أشياء�جديدة�أو�لتعليمها.
44 من�أهم�تطبيقات�التواصل�اإلجتماعي�هو:

- الواتساب�هو�وسيلة�اتصال�سريعة�بين�األشخاص�إلرسال�الملفات�والصور.  -  

-�الفيسبوك�وهو�من�احدى�وسائل�التواصل�اإلجتماعي�المنتشرة�بين�األشخاص.  -  

- سكايب�وهو�وسيلة�حديثة�إلجراء�المكالمات�الشخصية.  -  

- تويتر�وهو�أحد�التواصل�اإلجتماعي�الحديثة.  -  

و

لة�لك�فى�حياتِك�اليوميّة؟ 1 اشرح�وسيلة�االتصال�المُفضَّ
أجب�بنفسك:

جـجـ   

 

 2 اشرح�طريقة�إنزال�الملفات�من�اإلنترنت�الى�جهاز�الكمبيوتر؟
أجب�بنفسك:

جـجـ   

 

26
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الكتاب المدرسيأنشطة   

الحظ واكتب: 1 نشاط
أكمل الجدول التالي، قدِم أمثلة على الطريقة التي يُمكن أن تُساعد بها تكنولوجيا 

المعلومات، واإلتصاالت المواطنين في المجاالت التالية:

                                   

                                   
التواصل مع األصدقاء والعائلة

                                   

                                   
التعلم / مشاركة المعلومات

                                   

                                   
الترفيه

                                   

                                   
التعليم

                                   

                                   
دعم أصحاب الهمم

فكِّر واكتب: 2 نشاط
 اشرح أهمية استخدام المِنَّصات، مِثل: بَنك المعرفة المصرّي في مُساعدة التالميذ في 

المجاالت التالية:
 تطوير ِخبراتهم في استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، واإلتصاالت.

 تنمية مهاراتهم.
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التفكير الناقد
َفكَّر، وأجب: 3 نشاط

11  ما أَوْجُُه اإلختالف بين األجهزة التالية؟
      جهاز الكمبيوتر المَكتبي:                                    

                                   

      جهاز الكمبيوتر المَحمول:                                    
                                   

      التليفون المَحمول:                                    
                                   

22 اكتب أمثلة على المواقف التي قد تختار فيها التواصل، باستخدام التطبيقات التالية،    
      وإشرح السبب.

      “واتساب “:                                    
                                   

      مجموعة على “الفيسبوك” لخدمة المجتمع:                                    
                                   

      مكالمة على “سكايب “:                                    
                                   

ابحث عن الَمعرفة:

اكتب ملخًصا: 4 نشاط

لــة،  تَعلـّـم كيــف تَصنــع حلــوى »أم علــي«: ابحــث علــى اإلنترنــت؛ للعثــور علــى إرشــادات مفصَّ
َّصات موثوقة،  ُــوات أدناه. تذكر أن تختــار مِن ُـــــم اكتــب الخُط حــول كيفيــة إعــداد هــذه الحلــوى، ث

ِــق المصــادر التــى تســتخدمها. وآمنــة، وأن تُوث
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أنشطة   سندباد
ضع عالمة )  ( أمام العبارات الصحيحة، أو عالمة )  ( أمام 

العبارات الخاطئة:
1 نشاط

)    ( 11 مِن إيجابيات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت توفير الوقت والمجهود. 
)    ( 22 مِن أشهر التطبيقات الشائعة هي” الواتساب” و ”الفيسبوك”. 
)    ( 33 ال يُمكن مشاركة مقطع فيديو من اإلنترنت على صفحتك الشخصية. 
)    ( 44 يُوفر بنك المعرفة عمل ندوات للمعلمين، والتالميذ، وأولياء األمور. 

 )    ( 55 وَفرت الحكومة المصرية األدوات، والمصادر الرَّقْمِيّة من عام 2018. 
اختر اإلجابة الصحيحة ممَّا بين القوسين:  2 نشاط

) الواتساب�-�الجهاز�المكتبي�-�الفيسبوك�-�بنك�المعرفة�المصري�- 

الكمبيوتر�المحمول�(
11 يقوم                                                  بعمل ندوات، وإرشادات، ونصائح، حول كيفية التسجيل 

على الموقع واستخدامه.
22                                            هو جهاز كمبيوتر يُستخدم في المنزل، أو الشركات.

33 من أشهر التطبيقات للتواصل اإلجتماعي هي                                        و                                        .
44 جهاز كمبيوتر يَسهُل التَنَقُل به في أي مكان هو                                           .

ضع رقم العبارة الصحيحة، تحت الصورة المناسبة: 3 نشاط

)        (               )        (             )        (              )        (              )        (     

55  سكايب 44  الجهاز المكتبي       33  الالب توب      22  فيسبوك      11  الواتساب    
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ما المميزات التي يوفرها بنك المعرفة المصرّي لكلٍّ من: 4 نشاط

11  المعلمين:                                    
                                                                       

 

 

22  التالميذ:                                    
                                                                       

 

                                   

33  أولياء األمور:                                    
                                                                       

 

 

اشرح كيفية البحث عن فكرة لعمل مشروع خاص بك، 
واإلستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات:

5 نشاط
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الدرس الرابع: التواصل عبر اإلنترنت

قيم نفسك بشفافية )✔ ( فى نهاية الدرس، سأكون قادًرا على أن:

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر أعرف طرق التواُصل المختلفة.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

أعرف فوائد التواُصل مع األصدقاء، واألسرة، 
والمواطنين.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر أُفَرِّق بين اإلتصال المتزامِن، وغير المتزامِن.

 جيد
جدًا

 بحاجة إلىَجيد
مجهود أكبر

أَُحدِّدَ األدوات المستخَدمة في تكنولوجيا 
المعلومات، واإلتصاالت.

أهداف الدرسأهداف الدرس

لنتفاعل مع:
ُــرق اســتخدامها، حســب الهــدف  ُــرق التواُصــل االجتماعــّي، وتَختلــف ط     يُوجــد العديــد مــن ط

منهــا أّن لــكل فــرد وســيلة اســتخدام مُفَضلــة له.
ما طرق التواصل، من خالل اإلنترنت مع األسرة واألصدقاء؟ 

ما األدوات األكثر استخدامًا في حياتك اليومية؟
لنتعَلم:

   Asynchronous وغير متزامن Synchronous يمكنك استخدام اإلنترنت بشكل متزامن
للتواصل.

ِّصــال المتزامــِن: هـــــو تبــادُل الملّفــات والمعلومــــــات بيــن األشــخاص، فــي نفــس الوقــت،  االت
ِّصــال يحــدث فــي نفــس الوقت الفِعلي  مــن خــالل أدوات رَّقْمِيـّـة مُختَلِفــة، ومُتنَوِعــة، وهــذا االت

عبــر اإلســتجابة الفَوريـّـة، مثــل: 
) محادثات الفيديو الفوريّة – البرامج التليفزيونية المباشرة – غُرف الدردشة الفورية (

ِّصــال المتزامــن، ويتــم مــن خاللـــــه إرســال المــــلفات  ِّصــال غيــر المتزامــن: وهــو عكــس اإلت اإلت
والمعلومــــات بين شــخصين، أو أكــــــــثر دون ضـــــرورة تــــواجدهـــــــم في التوقيت نفســه. مـــن 
خــالل أدوات ومصــادر رَّقْمِيّــة متنوعــة مثــل: ) إرســال ملــف البريــد اإللكترونــي – البرامــج 

التعليميــة المســَجلة (.
:Video chats محادثات الفيديو

تســمح لــك محادثــات الفيديــو بالتواصــل المباِشــر مــع شــخص واحــد، أو أكثــر عَبــر جهــاز 
31الكمبيوتــر المحمــول الخــاص بــك.
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األدوات الالزمة:
جهاز مزوَد بكاميرا ومكبرات صوت؛ وتطبيق للتليفون المحمول، أو برنامج لمحادثات 

الفيديو.
وهذه بعض الصور لمجموعة األدوات المطلوبة لعمل المحادثات.

تليفون محمولالكاميراأحد برامج االتصال
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أحد محركات البحث

مجموعة من التطبيقات غرفة دردشةمكبر الصوت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem Ipsum

MESSENGER APP

10:10

   
 :) IM ( istant messaging المراَسلة الفورية

تُتيح لك المُراسلة الفَورية إرسال الرسائل باستخدام اإلنترنت. ويُمكن أن تَتَضمن 
ا فقط، أو تضاف إليه صور، أو مقاطع فيديو. الرسائل نصًّ

األدوات:
تَحميل برنامج مراسلة فورية على الكمبيوتر الخاص بك أو تطبيق للتليفون المحمول.

 :cell phone تطبيق التليفون المحمول
ــك هــذا التطبيــق الوصــول بطريقــة أســرع ومباشــرة فــي التواصــل  ــح ل يُت
التطبيقــات  مــــــوجودة ضمــن  البرامــج  هــذه  تكــون  وقــد  اآلخريــن.  مــع 
المحملــة علــى التليفــون، مـــثل: المحادثــات الفوريــة، وبعضهــا قــــد يكــون 
المحمــول.  جهــازك  علــى  تَحميلهــا  خــالل  مــن  تثبيتهــا  إلــى  محتاجًــا 

:chat rooms غرفة الَدردَشة
 وفيها يَتم عــمل إتصال مجموعة مــن األشخاص، وعمل دردشة لمناقشة  
مجموعة من الفيديوهات التي تفيد العملية التعليمية. ويمكن مشاركة 

ملفات قد تَم تَحميلها من اإلنترنت، وهذه تعتبر مَشارَكة، وتبادل للمعلومات.
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الر
ف 

صــ
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:Email األدوات المستخدمة - البريد اإللكتروني

االجتماعــّي،  التواصــل  ُســبُل  وأول  أقــدم  مــن  اإللكترونــي  البريــد  يُعتبــر 
ويمكــن مــن خاللــه إرســال واســتقبال الرســائل اإللكترونيــة، وســيلة اتصــال 
مُســتخدمة فــي الهيئــات الحكوميــة، والشــركات، وغيرهــا، وعلــى ســبيل 

َّة مــع زمالئــك، أو  ــال فــي العمليــة التعليميــة يمكــن مناقشــة إحــدى المــواد الدراســي المِث
أحــد المعلِميــن.

األدوات الالزمة: 
تتيح لك المراسلة الفورية إرسال الرسائل، باستخدام اإلنترنت. ويمكن أن تتضمن 

ا فقط، أو تضاف إليه صور أو مقاطع فيديو. الرسائل نصًّ

تحميل الملفات Upload إحدى مِنَّصات اإلنترنت؛ للوصول إلى البريد اإللكتروني، إنشاء 
بريد إلكتروني خاص بك .

خطوات إنشاء بريد إلكتروني:

www.Yahoo.com 11 تَحميل أحد مُحركات البحث على سبيل المثال
22 النقر على إنشاء حساب

33 إنشاء اسم المستخدم
44 مِلء البيانات األساسية: مثل ) االسم األول – اسم العائلة – تاريخ الميالد – الجنسية (

55 إدخال كلمة المرور ) السر ( مرتين للتأكيد
66 النقر على أيقونة ) أوافق ( الموجودة أسفل الصفحة

 مقصد الدرس    

قم بعمل دردشة مع مجموعة من زمالئك، وأحد المعلمين؛ لشرح وتبادُل المعلومات 
ِّصال غير المتزامن. واذكر األدوات الالزِمة لعمل  ِّصال المتزامن، واالت على الفرق بين االت

البريد اإللكتروني؟
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
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البت
ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

   المراجعة    

  

 اذكر طرق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. مع تحديد الطريقة 
المناسبة، لك واألكثر استخدامًا في حياتك اليومية.

 ما الفرق بين طُرق التواصل اإلجتماعّي، مِثل: الفيسبوك، والبريد اإللكتروني؟

   تقييم ذاتي 

ارجع إلى أهداف الدرس، وقَيّم نفسك بوضع عالمة )✔ ( في المربع المناسب.

 

 إن من خدمات عبر اإلنترنت هي الخدمات الصوتية وهي متوفرة لدى 
العديد من التطبيقات.

بورة الماديّة حيث تُمَكِن   اللوحة التفاعلية البيضاء / وهي تُشبه السَّ
المستخدم من الكتابة و الرسم عبر شبكة االنترنت.

 إن أنواع شبكات اإلنترنت هي:
َّة Lan وهي شبكة تَربُط بين منطقة محَددَة 11 الشبكة المحلي

22 شبكة المجال الواسع »واسعة المدى« Wan وهي الشبكة العنكبوتيّة 

»اإلنترنت« وهي التي تربط بين ماليين األجهزة حول العالم.
 أنواع أجهزة الكمبيوتر:

22 الكمبيوتر الفائق   )pc( 11 الكمبيوتر الشخصي

44 الجهاز اللوحي والهاتف الذكي  )lab top( 33 الكمبيوتر المحمول
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ن أ كــر  تذ
-- اإلتصال�المتزامن:�هـــو�تبادل�الملفات�والمعلومــــات�بين�األشخاص�وهذا�اإلتصال�يَحدُث��

فى�نفس�الوقت�الفعلى�عبر�اإلستجابة�الفورية. � � �
�� -- اإلتصال�غير�المتزامن:�وهو�إرسال�المــلفات�والمعلومــات��بين�شخَصين�أو�أكــــــثر�دون�

������ضـــرورة�تــــواجدهـــــم�فى�التوقيت�نفسه. � � �
-- اإلتصال�غير�المتزامن:

جهاز�مزود�بكاميرا�ومكبِرات�صوت؛�وتطبيق�للتليفون�المحمول�أو�برنامج�لمحادثات�
الفيديو.

-- المراسلة�الفورية:
تتيح�لك�المراسلة�الفورية�إرسال�الرسائل�باستخدام�اإلنترنت.

ويمكن�أن�تتضمن�الرسائل�نًصا�فقط�أو�تضاف�إليه�صور�أو�مقاطع�فيديو.
-- غرفة�الَدردَشة:

وفيها�يَتم�عــمل�إتصال�مجموعة�مــــَن�األشخاص�وعمل�دردشة�لمناقشة�مجموعة�من�
الفيديوهات�التى�تفيد�العملية�التعليمية.

-- غرفة�الدردشة:
يُعتبر�البريد�اإللكتروني�من�أقدم�وأول�طرق�التواصل�اإلجتماعي،�ويمكن�من�خالله�إرسال�
وإستقبال�الرسائل�االلكترونية،�ويعتبر�وسيلة�إتصال�مستخدمة�فى�الهيئات�الحكومية.

و

1 اذكر�طرق�اإلتصال؟�وأيهما�تفضل؟
أَجب�بنفسك:

جـجـ   

1 اكتب�تعريف�كاًل�من�غرفة�الدردشة،�والمراسلة�الفورية؟
أَجب�بنفسك:

جـجـ   
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
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ابــ
الر

ف 
صــ

ال

الكتاب المدرسيأنشطة   

الحظ، واكتب: 1 نشاط

أكمل الجدول، وصنف أنواع اإلتصال باإلنترنت المختلفة في العمود المناسب. 

اإلتصال�غير�المتزامن غرفة�الدردشة��

����������محادثة�فيديو � � المراسلة�الفورية������

ِّصال غير المتزامن االت ِّصال المتزامن االت

                                                                     

 

                                                                     

 

                                                                     

 

                                                                     

 

الحظ، واكتب: 2 نشاط

الحظ الجدول في التمرين 1.
كيف يُمكن أن يُساعدك كل نوع من أنواع االتصال على مشاركة آرائك، وأفكارك، 

ومَشاعرك مع اآلخرين؟ قدِم أمثلة على المواقف التي يمكنك فيها استخدام كل منها؟

البريد اإللكتروني
                                        

                                        

                                        

غرفة الدردشة
                                        

                                        

                                        

محادثة فيديو
                                        

                                        

                                        

المراسلة الفورية
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ابــ

الر
ف 

صــ
ال

التفكير الناقد:
َفكَّر، وأجب: 3 نشاط

ما الذي يُعادل كّل من السيناريوهات التالية في العالم الرَّقْمِي؟
ِّصــال، عَبــر اإلنترنــت التي تعلمتهــا في هذا الدرس، واشــرح اختياراتك.  اختــر مــن بيــن أنــواع االت

) مالحظــة: قــد يكــون هنــاك أكثــر من نوع مناســب (.
 الحصول على مساعدة فورية:                             

•                             

ًّا عن جريمة ما:                              اإلبالغ رسمي
•                             

 مساعدة أحد الجيران في األعمال المنزليّة :                             
•                             

 العثور على حيوان أليف مفقود :                             
•                             

 مواساة شخص ما :                             
•                             

أنا، وتكنولوجيا المعلومات واإلتِّصاالت:
َفكَّر، وأجب: 4 نشاط

11 ما التطبيق على جهاز الكمبيوتر، أو الهاتف المحمول المُفََضل لديك؟ ولماذا؟
                            

                            

                            

•                             

22 اكتب كيف استخدمت كل نوع من أنواع اإلتصال عَبر اإلنترنت الواردة في هذا الدرس،   
       أو كيف ستستخدمها؟

                            

                            

                            

•                             
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حاسب آليحاسب آلي

ي
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ع ا

ابــ
الر

ف 
صــ

ال

أنشطة   سندباد

ضع عالمة )  ( أمام العبارات الصحيحة، أو عالمة )  ( أمام 
العبارات الخاطئة:

1 نشاط

)    ( ِّصال غير المتزامن هو تبادل المعلومات في نفس الوقت.  11  يعتبر اإلت
)    ( ِّصال هي التليفون المحمول.  22 من األدوات الالزمة لعملية اإلت
)    ( 33 غرفة الدردشة تتكون من مجموعة من األشخاص لمناقشة موضوع معين. 
)    ( 44 البريد اإللكتروني ليس من طرق التواصل اإلجتماعي. 
)    ( Upload 55 هو عملية تحميل الملفات من اإلنترنت إلى جهازك الشخصي. 

اختر اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين:  2 نشاط

)الدردشة�–�التليفون�المحمول�–�المتزامن�–�الواتساب�–�المرسلة�الفورية�– اإلنترنت(

ِّصال بين األشخاص هو                                                                        .  11 يعتبر إحدى وسائل االت
ِّصال                                          . ِّصال غير المتزامن، و االت ِّصال مثل االت 22  توجد أنواع من االت

33                                   تتيح لك إرسال الرسائل باستخدام اإلنترنت.
44                                   هي عملية تواصل عدة أشخاص في غرفة لمناقشة موضوع معين.

ِّصال وجود                                و                                  . 55 من األدوات المستخدمة والالزمة لعملية االت
اكتب أنواع وسائل اإلتِّصال المختلفة مع شرحها. 

وأفضلها لك.
3 نشاط

                            11
                            22
                            33
                            44
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ابــ

الر
ف 

صــ
ال

قم بعمل غرفة دردشة مع أصدقائك، وأحد المعلمين لمناقشة 
أحد الدروس التعليمية؟ ، وأذكر األدوات المستخدمة الالزمة 

لعملية اإلتِّصال؟

4 نشاط

                            11
                            22
                            33
                            44

 الصورة الموجودة في العمود ) أ ( بما يناسبها في 
ِ
ل

ِ
ص

العمود ) ب (:
5 نشاط

بأ
العمود ) ب ( العمود ) أ (

البريد اإللكتروني

الرسائل الفورية

الواتساب

األدوات الالزمة لالتصال باإلنترنت

غرفة الدردشة
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الر

ف 
صــ

ال

قيم نفسك

درجات 10
ضع عالمة )  ( أمام العبارات الصحيحة، 

أو عالمة )  ( أمام العبارات الخاطئة:
1 سؤال

11  يوفر بنك المعرفة المصري مكتبة رَّقْمِيّة ضخمة تحتوي على العديد من مقاطع
)    ( شرح للعملية التعليمية. 
22  المواطنة الرَّقْمِيّة هي القدرة على استخدام التكنولوجيا الرَّقْمِيّة بطريقة أخالقية غير آمنة.          
)    (  

)    ( 33  وليام تاينر يعتبر َخبير تكنولوجي ومتخصًصا في علوم اإلنسان الثقافية.          
)    ( 44  تستخدم الحكومة والمنظمات الطرق الحديثة في استكمال البيانات للمواطنين. 
)    ( 55  أصبح من السهل تَنزِيل مقاطع فيديو تفيدنا في العملية التعليمية. 
)    ( 66  من سلبيات اإلنترنت عدم احترام آراء اآلخرين. 
)    ( 77  من حقوق اآلخرين معرفة كلمة المرور الخاصة بك. 
)    ( ِّصال غير المتزامن يتطلب استجابة فورية لنقل المعلومات .  88  االت
)    ( 99  وفرت تكنولوجيا المعلومات الوقت، والمجهود في المنظمات الحكومية وغيرها. 
)    ( ِّصال مكبر الصوت، وجهاز الكمبيوتر، واإلنترنت.  1010  من األدوات المستخدمة في االت

درجات 10 ضع كل كلمة في مكانها الصحيح:  2 سؤال

)برامج�تصفح�اإلنترنت�-�صور�-�السياحة�واآلثار�-�برنامج�سكايب�-�مكبر�صوت�- 
َّة( مقاطع�فيديو�-�المواطنة�الرَّقْمِي

11  وسيلة إلجراء مكالمات على اإلنترنت، مثل: برنامج                                    
22  يُمكن حجز تذكرة لحضور حفلة في معبد األقصر، ويتم ذلك عن طريق وزارة                        

33                                     هي استخدام التكنولوجيا الرَّقْمِيّة، واالستفادة منها بطريقة آمنة.
44  يُمكن البحث عن                                             ، أو                                                      من خالل اإلنترنت.
55  من األدوات الالزِمة للتواصل عبر اإلنترنت هي                                          ، أو                                      .
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الر
ف 

صــ
ال

درجات 10 ارسم الصور المناسبة أمام كل عبارة: 3 سؤال
WhatsApp 11  الواتساب

Telegram 44  تيليجرام

Youtube 77  اليوتيوب

Facebook 22  الفيسبوك

Google 55  جوجل

Twitter 33  تويتر

Messenger 66  ماسنجر

درجات 10  العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب(:
ِ
ل

ِ
ص 4 سؤال

11  األدوات الالزمة لإلتصال باإلنترنت

22  إرسال رسائل

33  إحدى برامج التواصل

44  بنك المعرفة

55  أحد محركات البحث

بب أأ
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ميذ
لتل

ح ا
سال

السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية يساعد الناس على أن يكونوا مواطنين رقميين ناجحين. 

)       ( 2 يعتبر نشر أحد التالميذ أفكاًرا سلبية على اإلنترنت من التصرفات السليمة.  

 )       ( 3 يمكن استخدام برنامج سكايب Skype إلجراء مكالمات فيديو. 

)       ( 4 نحتاج إلى تطبيق لمحادثات الفيديو على التليفون المحمول إلرسال الرسائل عبر اإلنترنت.  

)        ( 5 خانة إلى )To( في صفحة البريد اإللكتروني يكتب فيها عنوان البريد اإللكتروني للشخص المرسل إليه.  

)       ( ة ڤالبي Vlaby إجراء تجارب في بيئة معمل حقيقية.  6 تتيح ِمنصَّ

)       ( 7 األدوات الرقمية تعطل المواطنين المصريين عن أداء مهامهم.  

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 يسمى كل ما يتركه الشخص من أثر عند استخدام اإلنترنت بـ ........................ الرقمية.

د الملكية الفكرية ج البصمة   ب المواَطنة   أ القرصنة  

2 دفع فاتورة الكهرباء عبر اإلنترنت يعتبر من أمثلة ........................

د تبادل اآلراء ج مشكالت المجتمعات  ب علوم اإلنسان  أ التكنولوجيا الرقمية 

3 نسخ محتوى رقمي دون استئذان صاحبه بغرض بيعه أو مشاركته يسمى بـ ........................ الرقمية. 

د المكتبات ج المواَطنة  ب البصمة    أ القرصنة 

4 أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية انتشاًرا تطبيق ........................

Word د  WhatsApp ج  Excel ب  PowerPoint أ

5 يمكنك إرسال الملفات لآلخرين على اإلنترنت دون ضرورة تواجدهم في نفس الوقت من خالل ........................  

Word د   Excel ج   Skype ب   E-mail أ

6 يمكنك كتابة عنوان لرسالتك عبر البريد اإللكتروني في خانة ........................

Attachments د إرسال   Send ج إرسال  Subject ب الموضوع  From أ من

7 يمكن للمعلمين تقديم دروس افتراضية للتالميذ باستخدام منصة........................

 Edmodo د  WhatsApp ج  Facebook ب  EKB أ

ة ناشيونال جيوجرافيك كيدز. 8 يمكن العثور على معلومات عن ........................ من خالل ِمنصَّ

د الرياضيات فقط ج العلوم فقط  ب الجغرافيا فقط  أ موضوعات متنوعة   

1االختبار   



3نماذج االختبارات 
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السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يجب التأكد من مشاهدة محتوى آمن عبر اإلنترنت. 

)       ( 2 يمكن حجز تذكرة القطار للسفر عبر اإلنترنت.  

 )       ( 3 أحد حقوقك أثناء استخدام اإلنترنت التعبير عن آرائك بشكل يسيء إلى اآلخرين. 

)       ( 4 يقتصر تطبيق االجتماعات االفتراضية سكايب Skype على إجراء المكالمات الفردية.  

)       ( 5 يمكن استخدام البريد اإللكتروني من خالل أحد متصفحات اإلنترنت.  

)       ( 6 الشخص المرسل لرابط الفيديو يمكنه التحكم في فتح أو غلق كاميرا الفيديو. 

)       ( م الخرائط التفاعلي أدوات لرسم المواقع عبر شبكة اإلنترنت.   7 يوفِّر مصمِّ

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 ُيستخدم تطبيق ........................ للتفاعل مع األصدقاء ومشاركة اآلراء مع اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت.

Facebook د   Excel ج ب برنامج الرسام    أ مضاد الفيروسات  

2 ُيستخدم تطبيق ........................ لالتصال المتزامن على اإلنترنت.

د الجداول الحسابية ج معالج الكلمات   WhatsApp ب أ البريد اإللكتروني 
3 استخدام موقع بنك المعرفة المصري إليجاد معلومات موثوقة يعتبر من أمثلة ........................

د تبادل اآلراء ج مشكالت المجتمعات  ب علوم اإلنسان    أ التكنولوجيا الرقمية  
4 يحق لك استخدام اإلنترنت عندما ترغب في ........................

د التنمر على أصدقائك ج معرفة أسرار أصدقائك    ب البحث عن معلومات  أ تعلُّم القرصنة الرقمية  

5 يعتبر بنك المعرفة المصري من المصادر الرقمية التعليمية وهو مثال لـ ........................ الرقمية.   

د المكتبة ج األجهزة   ب البصمة   أ القرصنة 
6 إحدى صور االتصال المتزامن محادثات الفيديو و........................

Excel د برنامج ج المنتديات  ب البريد اإللكتروني  أ غرف الدردشة 
7 قد تحتوي الرسالة في المراسلة الفورية على ........................

ب كلمات أو صور أو رموز ُمعبرة أ كلمات فقط 

د رموز فقط  ج صور فقط  

ة Edmodo بالتواصل بين األشخاص ........................ 8 تسمح ِمنصَّ

ب دون التقيد بوجودهم في مكان واحد  أ أثناء وجودهم في المدرسة فقط 

د أثناء الوقت الدراسي فقط ج أثناء ساعات النهار فقط   

2االختبار   
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3االختبار   
السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( ة ناشيونال جيوجرافيك كيدز.  1 يمكنك الرابط https://vlaby.com من الدخول إلى ِمنصَّ

)       ( 2 يتيح تطبيق WhatsApp المراسلة الفورية بين الزمالء، شرط وجود اإلنترنت.  

 )       ( 3 ال يمكنك الحصول على معلومات عن تاريخ مصر القديم من خالل اإلنترنت. 

)       ( 4 يحق ألي شخص مشاركة مقاطع فيديو ألصدقائه على اإلنترنت من دون موافقتهم.  

)       ( 5 يمكنك تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك على اإلنترنت من خالل تطبيق Facebook فقط.  

)       ( 6 ُيعد تطبيقSkype نموذًجا لالتصال غير المتزامن. 

)       ( 7 الرسائل المرسلة عبر غرف الدردشة من المستحيل أن يقرأها اآلخرون.  

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 يمكنك ........................ من إجراء التجارب العلمية في معامل افتراضية.

Word د برنامج   Vlaby ج ڤالبي     WhatsApp ب تطبيق   Facebook أ تطبيق
2 آخر خطوة للقيام بمراسلة فورية مع أحد الزمالء هي ........................

د كتابة الرسالة   Word ج فتح برنامج ب الضغط على »إرسال«    Excel أ فتح برنامج

3 يعد ........................ من المنصات الموثوقة التي تقدمها ناشيونال جيوجرافيك. 

ب منصة ڤالبي    أ بنك المعرفة المصري 

د مصمم الخرائط التفاعلي   Edmodo ج منصة

4 يعتبر حجز تذكرة الطائرة عبر شبكة اإلنترنت من أمثلة ........................

د تبادل اآلراء ج مشكالت المجتمعات  ب علوم اإلنسان  أ التكنولوجيا الرقمية 

5 مجموعة المبادئ التي يجب االلتزام بها عند التعامل مع التكنولوجيا هي ........................ الرقمية.    

د المكتبة ج المواَطنة   ب البصمة   أ القرصنة  

6 تساعدنا األجهزة ........................ على التعلُّم بشكل أفضل. 

د الرقمية ج المنزلية  ب التعويضية  أ الرياضية 
7 يمكن الوصول إلى مواد تعليمية رقمية داخل مصر من خالل ........................

 Excel ب أ بنك المعرفة المصري   

 Facebook د ج برنامج العروض التقديمية 

8 إلرسال بريد إلكتروني يجب كتابة عنوان البريد اإللكتروني للشخص المرسل إليه و........................

ب وقت الرسالة  أ عنوان موضوع الرسالة  

د عبارات سيئة للمرسل إليه ج المعلومات الشخصية للمرسل إليه 
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السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يمكنك إجراء محادثة الفيديو مع زميلك دون الضغط على الرابط المرسل إليك. 

)       ( 2 يعتبر Edmodo إحدى بيئات التعلُّم عبر اإلنترنت.  

 )       ( 3 يمكنك استخدام Facebook في إنجاز مهامك الدراسية مع زمالئك خارج المدرسة. 

)       ( 4 التواصل الرقمي مهم لتكوين عالقات جيدة.  

)       ( 5 يجب حماية البصمة الرقمية أثناء استخدامك اإلنترنت.  

)       ( 6 يقتصر االتصال عبر اإلنترنت على مكالمات الفيديو فقط. 

)       (   .Facebook 7 ال يمكنك إنشاء ملفك الشخصي وتحميل الصور على تطبيق

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1 ال يمكن إجراء مكالمة فيديو من خالل ........................

د الالب توب ج الجهاز اللوحي   ب الماسح الضوئي     أ التليفون المحمول  

2 يسمح ........................ باستخدام أدوات متعلقة بالخرائط. 

د مصمم الخرائط التفاعلي   Edmodoج منصة ب منصة ڤالبي   أ بنك المعرفة المصري 

3 معرفة نتيجة االختبارات الدراسية عبر اإلنترنت يعتبر من أمثلة ........................ 

د تبادل اآلراء ج مشكالت المجتمعات   ب علوم اإلنسان    أ التكنولوجيا الرقمية  

4 يعتبر مشاركة المعلومات عبر اإلنترنت من ........................ 

د اآلراء ج الحقوق  ب المسئوليات  أ السلبيات 

5 يصنف أنواع االتصال عبر اإلنترنت إلى االتصال المتزامن، واالتصال........................    

د الورقي التقليدي ج باألقمار الصناعية    ب المتوازي   أ غير المتزامن  

6 أحد ........................ الواجب مراعاتها عند استخدام اإلنترنت التأكد من أن المعلومات آمنة. 

د اآلراء ج الحقوق  ب المسئوليات  أ السلبيات 

7 يمكن إنشاء ملفات شخصية وتحميل الصور ومقاطع الفيديو على اإلنترنت عن طريق ........................

 Word د  Facebook ج  EKB ب   Excel أ

8 يمكن الوصول إلى موقع البريد اإللكتروني عبر برنامج ........................ 

د قواعد البيانات ج جداول حسابية  ب المتصفح  أ معالج الكلمات 
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السؤال األول

( أمام العبارة غير الصحيحة: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ضع عالمة )

)       ( 1 يمكن االنضمام إلى مجموعة تشاركك نفس االهتمامات عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

)       ( 2 يمكن استخدام الكاميرا والميكروفون أثناء محادثات الفيديو.  

 )       ( 3 منصة مصمم الخرائط التفاعلي من المنصات غير الموثوقة. 

)       ( 4 يمكن إنشاء بريد إلكتروني واالشتراك على المنصات التعليمية المختلفة.  

)       ( 5 المواطن الرقمي هو الشخص الذي يجد صعوبة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.  

)       ( 6 من التصرفات الصحيحة مشاهدة محتوى مسروًقا عبر شبكة اإلنترنت. 

)       ( 7 يساعد بنك المعرفة على تعلم التالميذ المرضى أو غير القادرين على الحركة.  

السؤال الثاني

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
1 التواصل بين األفراد في نفس الوقت لتبادل المعلومات يسمى اتصااًل ........................

د ثانويًّا ج غير متزامن   ب متزامنًا    أ سلكيًّا  
2 أحد مصادر التعلُّم الموثوقة عبر اإلنترنت ........................

Excel د تطبيق    Facebook ج تطبيق    WhatsApp ب تطبيق أ بنك المعرفة المصري 

3 منصة ........................ تمكنك من إجراء التجارب العلمية االفتراضية. 

ب ڤالبي    أ بنك المعرفة المصري 

د مصمم الخرائط التفاعلي   Edmodo ج

4 منصات ........................ تسمح بالتواصل مع اآلخرين.

د البريد اإللكتروني ج التواصل االجتماعي  ب بنك المعرفة المصري  أ المصادر الرقمية  

5 قبل إرسال البريد اإللكتروني عليك التأكد من أنه خاٍل من ........................    

د اسم الراسل ج الموضوع   ب األخطاء النحوية   أ اسم المرسل إليه   

6 يمكن االستفادة من التكنولوجيا بطريقة إيجابية مثل ........................ 

ب قرصنة األفالم أ معرفة األخبار الصحيحة 

د توبيخ األصدقاء ج عمل منشور مسيء 

7 يجب استخدام ........................ لحماية حساباتك. 

د منصات إلكترونية   ج كلمات مرور قوية    ب بريد إلكتروني    أ روابط إلكترونية 

8 تعتبر ........................ الرقمية هي اقتحام أنظمة الكمبيوتر لسرقة معلومات سرية أو خاصة. 

د الملكية الفكرية إليه ج البصمة  ب المواَطنة   أ القرصنة 



الصف الرابع االبتدائي - الفصل الدراسي الثاني  2
2

ميذ
لتل

ح ا
سال

1 إجابة االختبار

3 إجابة االختبار

    4     3   2   1

   7   6   5

    4   3   2   1

   7   6   5

    4    3   2   1

 7   6   5

السؤال األول

السؤال األول

السؤال األول

WhatsApp 4 3 القرصنة  2 التكنولوجيا الرقمية  1 البصمة  

8 موضوعات متنوعة   Edmodo 7  Subject 6 الموضوع  E-mail 5

السؤال الثاني

4 التكنولوجيا الرقمية 3 مصمم الخرائط التفاعلي  2 الضغط على »إرسال«   Vlaby 1 ڤالبي

8 عنوان موضوع الرسالة 7 بنك المعرفة المصري  6 الرقمية  5 المواَطنة 

السؤال الثاني

 WhatsApp 2   Facebook 1

4 البحث عن معلومات  3 التكنولوجيا الرقمية  

6 غرف الدردشة 5  المكتبة  

8 دون التقيد بوجودهم في مكان واحد 7 كلمات أو صور أو رموز ُمعبِّرة 

السؤال الثاني

2 إجابة االختبار
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4 إجابة االختبار

5 إجابة االختبار

   4     3   2   1

   7   6   5

   4     3   2   1

  7   6   5

السؤال األول

السؤال األول

2 مصمم الخرائط التفاعلي 1 الماسح الضوئي  

4 الحقوق     3 التكنولوجيا الرقمية  

6 المسئوليات 5 غير المتزامن  

8 المتصفح     Facebook 7

السؤال الثاني

2 بنك المعرفة المصري  1 متزامنًا  

4 التواصل االجتماعي 3 ڤالبي  

6 معرفة األخبار الصحيحة 5 األخطاء النحوية   

8 القرصنة  7 كلمات مرور قوية  

السؤال الثاني























































































 

 

 
  

  

 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 الفصل الدراسي الثانى

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 ا / حسن املليجي 
01281878075 

 الدرس األول : املستكشف النشط 

 

 :   يةالتكنولوجيا الرقم 

اإلجتماعى ومعرفة األخبار وإنجاز املشلللروعات املدرسلللية  صلللل  يمكننا من خاللها التعلم والبحث والتوا

 وتبادل األراء وتكوين عالقات جيدة 

 

 :  روليام تاين 

 علوم اإلنسان الثقافية وخبي تكنولوجي وصانع أفالم عالم فى مجال  هو

 

 نولوجيا الرقمية بطريقة إيجابية حيث : قام باستخدام التك

 وا مواطنني رقميني ناجحني األخرين على أن يصبحساعد  -

 تكنولوجية ورقمية سهلة اإلستخدام ووسائل دوات أ تصميم -

 تسهل أداء بعض األعمال تصميم بعض التطبيقات التى -

 عمل على ايجاد حلول للمشكالت لكى يستفيد املجتمع من عمله  -

من خالل التكنولوجيا  الكثي من الخدمات التى تساعد األخرين    وفرى منظمات كثية تعمل لد -

 :مثل الرقمية 

 

وزيارة    واألتوبيسلللات والطيانطارات  تذاكر القحجز   –: دفع الفواتي  ت يحتاج إليها الجميع  تطبيقا  )

 (االنرتنت من خالل  املواقع التاريخية

 

 



 

 

 
  

  

 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 الفصل الدراسي الثانى

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 ا / حسن املليجي 
01281878075 

 املواطنة الرقميةالدرس الثانى : 

    : املواطنة الرقمية 

اعلد  على ولوجيلا الرقميلة بطريقلة أخالقيلة ومسللللنوللة وأمنلة وتسللللهى القلدرة على إسللللتخلدام التكن

 رقمية ستفادة منها وحماية بصمتك الإلخدام التكنولوجيا الرقمية وااست

  : رقميةالبصمة ال

املواقع اإللكرتونية التى تزورها والرسلائل   :لى اإلنرتنت مثل  عفعله  ا تهى سلجل خا  بكل م -

 التى ترسلها واملعلومات التى تقدمها على اإلنرتنت وكل ماتشاركه على اإلنرتنت مع األخرون  

 معلومات غي  بأمان وبمسنولية تك ومشاركة معلومامن الضرورى  -

  مسنولياتوق وعليه ملواطن الرقمي له حقا

  : الحقوق 

صللللك وأال  صللللالقرصللللنلة على ملفلاتلك أو معلوملاتلك أو فيلديوهلاتلك أو قللك ح  الحملايلة من  -1

 يشاركها أحد دون موافقتك 

 ساعد املجتمع تلنشر أفكار إيجابية لك الح  فى التواصل والتفاعل مع األخرين  -2

 رها ك والحصول عليها من اإلنرتنت مع ذكر مصدفاتلك الح  فى مشاركة معلوماتك ومل -3

 فى أى وقت وأى مكان وفقا للقانون املتبع لك الح  فى إستخدام اإلنرتنت  -4

  :املسنوليات

 ال تقوم بمشاركة محتوى األخرين دون موافقتهم عليك أ -1

 ية الفكرية املصادر ومراعاة امللكعليك ذكر  -2

 لتحلى بالسلو  اإليجابي واألخالقى فى استخدامك لإلنرتنت عليك ا -3

 ا تشاركهن تقيم استخدامك لإلنرتنت وهل هو مثمر أم ال وتقيم ماتشاهده ومعليك أ -4

  

 ف مشاركته أو بيعه  قانوني بهد: هى تداول محتوى بشكل غيالقرصنة 



 

 

 
  

  

 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 الفصل الدراسي الثانى

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 ا / حسن املليجي 
01281878075 

 (  ولوجيا الرقمية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ) التكن األثار اإليجابيةلدرس الثالث : ا

 توفي الكتب الرقمية واألنشطة  -

 فى التعليم ونية لخرباء قنوات التلفزيمشاهدة مقاطع الفيديو وال -

على التواصل مع األخرين    التحدثمساعدة األشخا  ذوى الهمم ممن يعانون من صعوبة فى   -

 وتعلم اللغات من خالل الصور

ذهاب  ة منازلهم واليسلتطيعون مغادرمسلاعدة األشلخا  الذين يعانون من مشلاكل صلحية وال -

 للمدرسة فى التواصل مع املعلم وتوفي املواد 

 ي: موقع بنك املعرفة املصر ثل م

 ء األمور فى الوصول للمواد العلمية د الطالب واملعلمني وأولياحيث يحتوى على مكتبة رقمية تساع

 اإلجتماعي ( التواصل  –اطع الفيديو ) منصات مشاركة مق    اإليجابيات أيضا ن م

  منصات مشاركة مقاطع الفيديو :

ل مقاطع  من خالأو لتعليمها لألخرين  من خالل مقاطع فيديو  م لتعلم أشللياء جديدة  تسللتخد -

  -) للديلك مهلارة معينلة وتحلب ان تعلمهلا لغي  مثلل كرة القلدم  فيلديو قملت بلاعلدادهلا أنلت  

  ... (اللغات  –لربمجة ا – عاب اإللكرتونيةلاأل

 البد من استشارة معلمك أو أحد أفراد أسرتك قبل نشر أى شئ عرب اإلنرتنت  -

 التواصل اإلجتماعي :  

 أو بالكتابة فقط مع األخرين عرب اإلنرتنت سواء بالصوت أو الصوت والصورة  وهو التواصل -

 خا  باملدرسة تشار  زمالئك فى مشروع  -

 ... ( األفالم  –األلعاب  –ة شاركك نفس اإلهتمام ) الرياضتوعات التى تشار  فى إحدى املجم -

 التواصل مع األخرين اإلنضمام ملجموعة أو البد من استشارة معلمك أو أحد أفراد أسرتك قبل  -

 (  Skype  سكايب – Facebookفيسبو   – WhatsAppثل ) واتساب م
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 الدرس الرابع : التواصل عرب اإلنرتنت 

 متزامن ( غي  – التواصل عرب اإلنرتنت يحدث فى صورتني ) إتصال متزامن

 

  اإلتصال املتزامن : 

 

 من خالل  قيتنفس التوتبادل الرسائل واملعلومات وامللفات بني شخصني أو أكثر فى وهو 

 ( الدردشة الفورية غرف  –يونية زالتليفالربامج  –محادثات الفيديو ) 

 

 Video Chatsيو محادثات الفيد

 جهاز الكمبيوتر الخا  بك  لكثر من خالمع شخص أو أتتيح لك التواصل املباشر  -

 تحتاج إىل ) كاميا ومكرب صوت وتطبي  خا  بمحادثات الفيديو ( و  -

 

 Instant messaging (IM)راسلة الفورية امل

 فيديو تضاف إليه صور أو صوت أو وهى ارسال رسائل لشخص أو أكثر قد تكون نص فقط أو  -

 و التليفون املحمول اسلة الفورية على الكمبيوتر أوتحتاج إىل برنامج خا  باملر -

 

 :  Cell Phoneتطبي  التليفون املحمول 

راسلللللة الفورية  رتونى واملهو تطبي  يتيح لك الوصللللول املباشللللر إىل برامج مختلفة مثل الربيد اإللك

 ي ومحادثات الفيديوعوصفحات التواصل اإلجتما

 

 



 

 

 
  

  

 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 الفصل الدراسي الثانى

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 ا / حسن املليجي 
01281878075 

 :  Chat roomsشة غرف الدرد

 م بموضوع ما مثلتههى عبارة عن مجموعة ) غرفة ( تو -

 ... (   لأللعابغرفة  –للرياضة غرفة  - للدراساتغرفة  –علوم للغرفة  –نولوجيا ) غرفة للتك 

  نقاش مع بعضهم حول موضوع معنيبالويقوم األشخا   -

 مثل متصفح لإلنرتنت وتحتاج إىل  -

(Internet Explorer – Google Chroome) بيقات غرف الدردشة تطإحدى و 

 

 امن : اإلتصال غي املتز 

 

  الذى اليتطلب استجابة فورية مثل اإلتصال

نقل   –الربيد اإللكرتونى   ىملف علارسلال   –سلجلة  شلر  مفيديوهات    –سلجلة  الربامج التعليمية امل  )

 (امللفات أو املعلومات 

 

  E-mailلكرتونى لربيد اإلا

مرفقات  تحتوى على  م الرسللال واسللتقبال الرسللائل اإللكرتونية التى قد تكون نصللا أو  يسللتخد -

 أو صورة أو فيديو  تسجيل صوتىثل م

 من الرسائل الفورية والنصية وتعد أكثر رسمية  -

 ونى لكرتإىل موقع الربيد اإل للوصولbrowser وتحتاج إىل متصفح اإلنرتنت  -

  (Yahoo – Gmail – Hotmail  ) ... 
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 ي الدرس الخامس : كيفية استخدام اإلتصال اإللكرتون

  ؟ تواصل فى الواإلتصاالت ولوجيا املعلومات أدوات تكن ميف نستخدك 

 

  : راء محادثات الفيديوإجكيفية  

 وإرساله لألخرين  Linkء رابط بدء محادثة الفيديو البد من إنشال -

الرابط وانتظلار موافقلة الطرف األخر  الضللللغط على هلذا    يجلبحلادثلة الفيلديو  لإلنضللللملام مل -

 والسما  لك 

 تأكد من تشغيل امليكرفون لكى تستطيع التحدث واالستماع لألخرين  -

 ملشاهدة األخرينللتمكن من رؤيتك وكاميا ل التأكد من تشغي -

 تأكد من إرتداء مالبس مناسبة  -

 نوانك أو معلومات شخصية التود مشاركتهاتأكد من عدم وجود شئ فى الخلفية يشي إىل ع -

 

  : غرف الدردشة 

 م بموضوع ما مثل توهى عبارة عن مجموعة ) غرفة ( ته -

 غرفة لأللعاب ... (  –غرفة للرياضة  –) غرفة للتكنولوجيا                          

 تشاركوا بعض الحديث قم بكتابة تعليقا وارسله ويمكنك الرد على الرسائل و -

 حرتام كن مهذبا ومفيدا وإيجابيا وتحلى باألخالق واإل -

 

  : املراسلة الفورية 

 اضغط ارسالقم بالضغط على اسم الشخص الذى ترغب فى مراسلته واكتب رسالتك ثم  -

 وقم باضافة الرموز والصور للتواصلم جمل قصية استخد -
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    :lmai-Eلكرتونى الربيد اإل 

  شخص ما بريد إلكرتونى إىلإلرسال رسالة 

  ( TOاكتب عنوان بريده اإللكرتونى فى خانة ) إىل أو 

 (  Subjectوضوع ثم عنوان الرسالة فى ) امل

 (  Sendل ) ارسال وقم بارساله من خال ثم اكتب املوضوع

 دام القواعد النحوية الصحيحة وتأكد من أن املرفقات املرسلة أمنة ودقيقةتأكد من استخ •

 Online Learning Environmentsبينات التعلم عرب اإلنرتنت الدرس السادس :  

حيلث يمكن للمعلمني من شللللر   نلت  وهي بينلات تسللللمح للمعلمني والتالميلذ بلالتواصللللل عرب اإلنرت

 لتعليمية وإجراء اإلختبارات والواجبات املنزلية ويقوم الطالب بحلها الدروس ا

 .... (  Vlabyمنصة  – Edmodoمنصة  ) مثل

   Vlabyمنصة  

 بينة تفاعلية  وهى منصة معامل افرتاضية تمكن املعلمني والتالميذ من إجراء التجارب العلمية يف

   : يدزناشيونال جيوجرافيك ك 

زواحف والعلوم والتاريخ  ات والطيور والحيوانات متنوعة مثل المعلومات عن موضلللوعيتيح لألطفال  

 والجغرافيا 

  Interactive Mapmakerمصمم خرائط تفاعلى 

 لرسم الخرائط عرب اإلنرتنت  للطالب واملعلمني يوفر أدوات

  : بنك املعرفة املصري

تيح لك املعلومات فى  توتحتوى على مصلادر وكتب ومواقع كثية    املكتبة اإللكرتونية األوىل فى مصلر

 مختلف املوضوعات 

  York Press – Sphinx – National Geographic مثل



 محمود ياسين ( –جروب )كوكب بي سي 

 اىفطو اىؽراقٖ اىسةُٖ –ىطف اىؿاثع االثذؽااٖ ا

 دهِٔىٔص٘ة اىٍػئٌةت كاالدطةالت

 ( 1كركح )   - (  4 – 1اىؽركس ٌَ ) ح ٌؿاصػ

 

 أضجط اىكفؿ ٌَ ػالؿ اىلؽةرات كاىؽةاؿات أقٓو  ثكجت اٌهةُ٘ح ظضـ اىذؾانؿ غجؿ ...............................:  1س

 ٌهةدت اىعضـ  ج شؿنةت اىكفؿ  ب االُذؿُخ  أ 

 

 . كدهَٔٗ غالكةت ص٘ؽة فٖ اىذٔاضو كدجةدؿ اىٍػئٌةت  اىٍٔاؼَِ٘قةغؽت ................................... :  2س

 األدكات اىؿكٍ٘ح  ج اىشؿنةت ب اىٍؽارس   أ 

 

 . .........................................ثٍذِةكؿ اىضٍ٘ع ثفغو ٌٔكع اىٍٔزٔكح أضجط ِْةؾ كفؿة ٌَ اىٍػئٌةت :  3س

  اىف٘كجٔؾ ج ثِم اىٍػؿفح اىٍطؿم ب   اى٘ٔد٘ٔب  أ 

 

 ٌَ عٍَ اىؼؽٌةت اىذٖ ٗلؽٌٓة ٌٔكع ............................ ٌػؿفح ٌٔغؽ كصؽاكؿ االٌذعةُةت .:   4س

 كزارة اىذؿث٘ح كاىذػيً٘  ج كزارة اىك٘ةظح كاٙزةر ب   كزارة اىطعح كاىكهةف  أ 

 

 دؿٗؽ اقؿدم شؿاء دؾانؿ ىعفو افذذةح اىٍذعف اىٍطؿم اىهج٘ؿ . غي٘م اىذٔصّ ىٍٔكع ........................ .:  5س

 كزارة اىذؿث٘ح كاىذػيً٘  ج كزارة اىك٘ةظح كاٙزةر ب   كزارة اىطعح كاىكهةف  أ 

 

 ثؽؿٗلح أػالك٘ح كٌكبٔىح كآٌِح .اىلؽرة غيٕ اقذؼؽاـ اىذهِٔىٔص٘ة اىؿكٍ٘ح :  6س

 اىلؿضِح اىؿكٍ٘ح  ج اىجطٍح اىؿكٍ٘ح  ب اىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘ح  أ 

 

 . قضو ىهو ٌة دفػيّ غجؿ االُذؿُخ , كذىم ٗذغٍَ اىٍٔاكع االىهذؿكُ٘ح اىذٖ كٍخ ثـٗةردٓة :  7س

 اىلؿضِح اىؿكٍ٘ح  ج اىجطٍح اىؿكٍ٘ح  ب اىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘ح  أ 

 

 ثشهو غ٘ؿ كةُُٖٔ ثٓؽؼ ٌشةرنذّ أك ث٘ػّ ىيغ٘ؿ   . دؽاكؿ ٌعذٔل:  8س

 اىلؿضِح اىؿكٍ٘ح  ج اىجطٍح اىؿكٍ٘ح  ب اىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘ح  أ 

 

 أم ٌَ اىٍٔاكف اىذةى٘ح دٔعط االىذـاـ ثةىٍكبٔى٘ةت أزِةء اقذؼؽاـ االُذؿُخ .:  9س

 اىٍػئٌةت ثعؿٗحٌشةرنح  ج اقذؼؽاـ االُذؿُخ غِؽ اىعةصح ب غؽـ كؿضِح ٌعذٔل ٌعٍي  أ 

 

 ثطفذم ٌٔاؼِة ركٍ٘ة ىؽٗم اىعق  فٖ ............................................:  11س

 دلً٘٘ ٌة دشةْؽق كدشةرنّ  ج اظٓةر قئؾ  اٗضةثي ٌع  اٙػؿَٗ  ب أال ِٗكغ أظؽ ثطٍذم اىؿكٍ٘ح أ 

 

 ىِظةـ دػيٍ٘ي ُةصط ٌسو ................... كفؿت اىعهٌٔح اىٍطؿٗح اىػؽٗؽ ٌَ األدكات اىؿكٍ٘ح اىذٖ دٓؽؼ: 11س

 صٍ٘ع ٌة قجق  ج اىلِٔات اىذػيٍ٘٘ح  ب اىهذت اىؿكٍ٘ح كاألُشؽح  أ 

 

 ثةىِكجح ىيذالٌ٘ؾ اىؾَٗ ال ٗكذؽ٘ػٔف ٌغةدرة ٌِةزىًٓ  ,دٔفؿ ........... االدطةؿ اىالزـ ثةىٍػيٍَ٘.:  12س

 األصٓـة اىؿكٍ٘ح  ج ٌِطةت ٌشةرنح ٌلةؼع اىف٘ؽٗٔ  ب ٌٔاكع اىذٔاضو االصذٍةغٖ  أ 
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 ( 2كركح )   - (  4 – 1اىؽركس ٌَ ) ٌؿاصػح 

 

 ..........................................اذا نِخ دؿٗؽ أف دذػيً ن٘ف٘ح إغؽاد كصجح ضع٘ح  ٍٗهِم اىجعر غجؿ :  13س

 ثِم اىٍػؿفح اىٍطؿم ج ٌِطةت ٌشةرنح ٌٔاكع  اىف٘ؽٗٔ  ب ٌِطةت  اىذٔاضو االصذٍةغٖ  أ 

 

 دٍهِم ............. ٌَ اىػٍو ٌع زٌالام فٖ اىفطو ثشهو افذؿاعٖ غيٕ ٌشؿكع ػةرج اىٍؽرقح .:   14س

 ثِم اىٍػؿفح اىٍطؿم ج ٌِطةت ٌشةرنح ٌٔاكع  اىف٘ؽٗٔ  ب اىذٔاضو االصذٍةغٖ  ٌِطةت  أ 
 

 ٗؿٗؽ ضؽٗق ىم اىذػيً غَ دةرٗغ ٌطؿ اىلؽًٗ , ثأم ٌِطح دِطعّ  .:   15س

 ثِم اىٍػؿفح اىٍطؿم ج ٌِطةت ٌشةرنح ٌٔاكع  اىف٘ؽٗٔ  ب ٌِطةت  اىذٔاضو االصذٍةغٖ  أ 
 

 ...................................................... .ٌَ دؽج٘لةت اىٍؿاقيح اىشةاػح :   16س

 قهةٗت ج ف٘كجٔؾ  ب كادكةب  أ 
 

 ٌَ دؽج٘لةت االصذٍةغةت االفذؿاع٘ح اىشةاػح  .................................. .:   17س

 قهةٗت ج ف٘كجٔؾ  ب كادكةب  أ 
 

 .......................................... .ٌَ ٌِطةت اىذٔاضو االصذٍةغٖ اىشةاػح   :   18س

 قهةٗت ج ف٘كجٔؾ  ب كادكةب  أ 
 

 أم اىٍٔاكف اىذةى٘ح ٌِةقجح إلصؿاء االدطةؿ اىٍذـاٌَ .......................... .:   19س

غَ  ثالغاالدطةؿ ثةىشؿؼح ىػٍو  أ 

   ظةدزح قؿكح
االدطةؿ ثـٌ٘و ىٍػؿفح ٌٔغؽ رظيح  ب

 ُٓةٗح اىػةـ  
االدطةؿ ثـٌ٘و ىيذعؽث ٌػّ ظٔؿ  ج

  ٌٔعٔع درقذّ اى٘ٔـ فٖ اىٍؽرقح
 

 اىٍذـاٌَ غجؿ االُذؿُخ ........................................ . االدطةؿ ٌَ أشهةؿ :   21س

 اىفٔرٗح اىف٘ؽٗٔ ٌعةدزةت  ج اىجؿٗؽ االىهذؿكُٖ   ب اىجؿاٌش اىذػيٍ٘٘ح اىٍكضيح    أ 

 

 اىٍذـاٌَ ٌِةقجة غِؽٌة ٗهٔف ....................................... .ٗهٔف االدطةؿ :   21س 

ثَ٘ األشؼةص اىؾَٗ ال ٗػؿفٔف  أ 

 ثػغًٓ 
 ثَ٘ األضؽكةء أك أفؿاد األقؿة        ب

 

ثَ٘ أشؼةص ٗؽؿظٔف غي٘م قؤاال  ج

 ٗعذةج إىٕ دفه٘ؿ

 

 كغةدة ٌة دؿنـ غيٕ ٌٔعٔع كاظؽ فعكت  .دكٍط ىم ....................ثةالدطةؿ عٍَ ٌضٍٔغةت , :   22س

ٗح  ب غؿؼ اىؽردشح  أ   ٌعةدزةت اىف٘ؽٗٔ  ج اىٍؿاقيح اىفٔر
 

 ٌَ أشهةؿ االدطةؿ اىغ٘ؿ ٌذـاٌَ كٗػؽ أنسؿ رقٍ٘ح ٌَ اىؿقةاو اىفٔرٗح كاىِط٘ح . .................:   23س

ٗؽ االىهذؿكُٖ  ج غؿؼ اىؽردشح  ب ٌعةدزةت اىف٘ؽٗٔ  أ   اىجؿ
 

 ال ٗذؽيت كصٔد .......................... ىِلو اىٍيفةت اك اىٍػئٌةت ثَ٘ شؼطَ٘ . اىٍذـاٌَاالدطةؿ اىغ٘ؿ :   24س
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 محمود ياسين ( –جروب )كوكب بي سي 

 اىفطو اىؽراقٖ اىسةُٖ –اىطف اىؿاثع االثذؽااٖ 

 دهِٔىٔص٘ة اىٍػئٌةت كاالدطةالت

 ( 3كركح )   - (  4 – 1اىؽركس ٌَ )  ٌؿاصػح 
 

 أنٍو اىػجةرات اىذةى٘ح ثهيٍةت ٌِةقجح ٌٍة ثَ٘ اىلٔقَ٘ : 

 ( االدطةؿ اىٍذـاٌَ  –غؿؼ اىؽردشح  –اىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘ح  – اىلؿضِح  -ثِم اىٍػؿفح اىٍطؿم –) اىجطٍح اىؿكٍ٘ح 

 ........................................................ٗكٍط ىئٍاؼَِ٘ اىٍطؿَٗ٘ ثةىٔضٔؿ ىئٍاد اىؽراق٘ح  – 1

  غٍي٘ح اىذٔاضو ثَ٘ األفؿاد أك دجةدؿ ىيٍػئٌةت فٖ ُفف اىٔكخ دكٍى  ثػ ............................... -2

 ٍٗهِم ٌَ ػالؿ ................................... نذةثح دػي٘ق ىألشؼةص اىٍشذؿنَ٘ ٌػم ثةىغؿفح  – 3

  دٍهِم ....................... ٌَ اقذؼؽاـ اىذهِٔىٔص٘ة اىؿكٍ٘ح ثؽؿٗلح أػالك٘ح  كٌكبٔىح كآٌِح . – 4

 دٍهِم .......... ٌَ دهَٔٗ ضٔرة غَ شؼص ٌة ٌَ ػالؿ ردكدق كدطؿفةدّ غيٕ ٌٔاكع اىذٔاضو  – 5

---- 

 

 أنٍو اىػجةرات اىذةى٘ح ثهيٍةت ٌِةقجح ٌٍة ثَ٘ اىلٔقَ٘ : 

 (كادكةب - نٍج٘ٔدؿ ٌـكد ثهةٌ٘ؿا  – اىٍذـاٌَ  – قهةٗت –اىغ٘ؿ ٌذـاٌَ  – اىلؿضِح اىؿكٍ٘ح ) 

 دعذةج إىٕ ......................... غِؽ إصؿاء ٌعةدزح ف٘ؽٗٔ  – 1

  ............................ٌَ أُاع االدطةؿ  ارقةؿ رقةىح ُط٘ح غجؿ اىجؿٗؽ االىهذؿكُٖ ىـٌ٘و ىم ٗػذجؿ  -2

 ......... ..ةظجّ ثغؿض ث٘ػّ دكٍى ..ك٘ةـ أظؽ األشؼةص ثِكغ ٌعذٔل ركٍي دكف اقذبؾاف ض – 3

  غِؽٌة دهٔف اىٍػئٌةت ٌيعح ٗفغو اقذؼؽاـ االدطةؿ ..................................................... – 4

  .إلصؿاء ٌعةدزةت اىف٘ؽٗٔ اىضٍةغ٘ح  .ٗكذؼؽـ دؽج٘ق ................... – 5

--- 

 

 عع نيٍح ) ضط ( اٌةـ اىػجةرة اىطع٘عح كنيٍح )ػؽأ ( اٌةـ اىػجةرة اىؼةؼبح فٍ٘ة ٗيٖ :

 

   دكف اقذبؾاف ضةظجٍّٗهِم ُكغ ٌعذٔل غيٍي  1
   ثةىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘حنو ٌة ٗذؿنّ اىشؼص ٌَ أزؿ غِؽ اقذؼؽاـ االُذؿُخ ٗػؿؼ  2
  غ٘ؿ اىٍذـاٌَ ٗػذجؿ دؽج٘ق قهةٗت ٌَ كقةاو االدطةؿ  3
  ٗذؿدت غيٕ دعل٘ق اىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘ح ٌضٍٔغح ٌَ اىعلٔؽ كاىٔاصجةت  4
  ٌعةدزةت اىف٘ؽٗٔ اىفٔرٗح  اىغ٘ؿ ٌذـاٌٌََ دؽج٘لةت االدطةؿ  5
  اىذػةٌو ٌع اٙػؿَٗ غجؿ االُذؿُخ كآداب اىكئؾ غِؽ   ثةألػالؽٌَ اىًٍٓ اىذعيٖ  6
  االدطةؿ اىٍذـاٌَ ٗػؽ ٌِةقجة غِؽٌة ٗهٔف ثَ٘ أفؿاد األقؿة اىٍلؿثَ٘  7
  ٗػؽ ٌِةقجة غِؽٌة دهٔف اىٍػئٌةت ْةٌح كدعذةج ىذطؿؼ قؿٗع  غ٘ؿ اىٍذـاٌَاالدطةؿ  8
  اىذأنؽ ٌَ دلً٘٘ ن٘ف٘ح اقذؼؽاـ االُذؿُخ ٗػؽ ٌَ ٌكؤكى٘ةت اىٍٔاؼِح اىؿكٍ٘ح  9
  ىؽٗم اىعق فٖ ٌشةرنح اىٍػئٌةت كاىٍٔاد اىذؿف٘ٓ٘ح  ى٘فثةغذجةرؾ ٌٔاؼِة ركٍ٘ة  11
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